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Formando a identidade da ortopedia brasilei-
ra desde 1995, o JSBOT passará a ser mensal! 

Fundada em 1935, foi somente em 1995 – sessenta anos de-
pois – que a SBOT passou a ter o seu órgão de divulgação não-
científico oficial. Graças à proatividade de George Bitar e dos 
líderes daquela geração, dentre eles José Laredo e Karlos Mes-
quita, o Jornal da SBOT teve a primeira edição em maio de 1995.  
Impresso em preto e branco e com diagramação simplificada, 
quase todas as matérias eram relacionadas à defesa profissional.  
Enviado pelo correio e sem periodicidade definida, o jornal caiu 
no gosto do ortopedista de todos os cantos do país! O fato não 
passou desapercebido pelos líderes, que dispensaram um cuida-
do cada vez maior para o nosso “Diário Oficial”. 

A diagramação, as imagens, o padrão de impressão e o tipo 
de papel, o conteúdo, a diversidade de matérias, a ampla opor-
tunidade de manifestação de todos os interessados – diretoria, 
Comissões, Regionais, Comitês, eventos, departamento jurídico, 
anunciantes – foi melhorando ao longo dos anos e das décadas 
seguintes. O JSBOT retratou com fidelidade as transformações 
da ortopedia nacional deste período. Respondeu com firmeza 
na defesa profissional. Trouxe transparência às decisões das di-
retorias.  Educou sobre temas jurídicos, marketing, previdência 
privada, resgate histórico e muito mais.  O JSBOT passou a ser 
leitura necessária ao ortopedista brasileiro! 

Iniciamos 2022 como publicação de qualidade exemplar den-
tre outras especialidades médicas - tiragem eletrônica bimen-
sal, equipe de jornalismo coordenado pela competente Bárbara 
Cheffer e um Conselho Editorial experiente formado por Carina 
Cohen Grynbaum, Adriano Marchetto, Gilberto Brandão, Marce-
lo Krause Gonçalves, Marco Antônio Veado e Sandro Reginaldo. 

Portanto, o momento é ideal para INOVAR E MELHORAR.  
A EDIÇÃO MENSAL está planejada para conter um menor nú-
mero de páginas, alternando o mesmo mix de temas, abordan-
do eventos futuros, dando ênfase ao debate político neste ano 
eleitoral, ampliando a divulgação do 54º Congresso Anual em 
Florianópolis, dentre outros. O objetivo desta evolução é aproxi-
mar ainda mais o ortopedista da sua Associação Maior - a SBOT.  
O presidente Jorge dos Santos Silva participou de cada etapa 
desta proposta e se mostra otimista com a mudança. 

A função de Editor-Chefe será leve e me trará satisfação por 
poder contribuir mais uma vez com a SBOT.

Aos editores-chefe do JSBOT ao longo do tempo - George Bitar, 
Cláudio Santili, Moisés Cohen, Wilson Mello, Marco Antônio Vea-
do, Jorge dos Santos Silva, Sandro Reginaldo e Fernando Baldy: 
obrigado pela dedicação ao JSBOT e por perseguir melhorias sem 
medir esforços. Sem vocês, não teríamos chegado até aqui! 

Osvandré Lech

Editor-chefe

Editorial 
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Palavra do Presidente

Caros colegas ortopedistas, 

Iniciamos a gestão 2022, onde daremos sequência a todas as 
ações e a tudo o que já foi planejado pelas Diretorias que nos 
antecederam. Viveremos um ano ainda com algumas incertezas, 
mas os pilares da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia (SBOT) – a educação continuada e o ensino e treinamento 
– serão o objeto maior da nossa gestão. 

Não esquecendo, entretanto, da valorização profissional, que 
tem sido uma das prioridades da SBOT nos últimos anos.  Nos-
sa Sociedade fez essa opção estratégica no sentido de garantir 
as melhores condições de trabalho para todos os ortopedistas, 
com consequente impacto na melhoria da assistência à nossa 
população. 

Neste ano nós teremos a oportunidade de definir os nossos re-
presentantes no Congresso Nacional. É extremamente importan-
te elegermos candidatos comprometidos com a nossa agenda e 
com as causas da medicina, necessitamos formar uma grande 
bancada no Legislativo, e para isso a atuação das nossas Regio-
nais é fundamental.

Não posso deixar de citar também o nosso Congresso de Orto-
pedia, que será realizado de 24 a 26 de novembro, em Florianó-
polis, SC. O 54º Congresso Anual SBOT está com a sua inscrição 
gratuita a todos os membros quites em 2022 e que pagarem a 
sua anuidade até o dia 30 de abril. O programa científico será 
elaborado com a participação efetiva de todas as sociedades de 
especialidade da SBOT, trabalhando sob a coordenação da Co-
missão de Educação Continuada da SBOT (CEC-SBOT)

Contamos com a colaboração e a participação de todos os 
membros da SBOT. 

Desejamos, portanto, a todos os ortopedistas um ano muito 
profícuo e que juntos consigamos superar todas as dificuldades 
que porventura possam surgir no meio desta trajetória. 

Muito obrigado pelo apoio, 

Jorge dos Santos Silva  
Presidente SBOT 
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2021:
grandes lutas e vitórias

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – SBOT iniciou o ano de 2021 
com algumas incertezas, mas com a obsti-

nação do presidente Adalberto Visco e sua direto-
ria, atingiu seus objetivos. Em entrevista, Adalber-
to Visco fala sobre os desafios e as conquistas que 
a SBOT teve em 2021.

 �Quais foram os desafios da SBOT 
em 2021?
O ano começou com uma nova onda de Covid-19 

e uma crise econômica. Além disso, começamos 
o ano com a obrigação de devolver aos associa-
dos metade do valor da anuidade paga no ano de 
2020.

O desafio inicial era manter a SBOT saudável fi-
nanceiramente para realizarmos os programas de 
educação continuada, ensino e treinamento, além 

do congresso presencial com inscrição gratuita 
para os membros quites

 �E quais foram as conquistas?
Posso dizer que foram muitas. Vamos listar 

abaixo: 

 � Mantivemos o programa de desconto da anuida-
de para os sócios em 2021 com descontos de até 
40% no valor;

 � Uma extensa programação de educação con-
tinuada em parceira com as Sociedades de 
subespecialidade;

 � Um TEOT online denso e de excelente qualidade;

 � A contratação da Plataforma Moodle, para enfim 
a SBOT ter seu Ambiente Virtual de Aprendizado 
(AVA);

Entrevista

Última reunião da diretoria de 2021, durante o Congresso SBOT

Em segundo ano de pandemia, SBOT encara seus desafios e garante 
conquistas para os ortopedistas brasileiros
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 � O 53º Congresso Anual SBOT presencial com 
participação de cerca de 3000 congressistas e 71 
empresas farmacêuticas e de material ortopédi-
co, e o maior benefício para os associados em dia 
com a Anuidade, inscrição gratuita no Congresso;

 � Reforma completa da sede da SBOT;

 � Criação da Academia Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia. 

 �Quais foram os pontos altos do 
ano para a Sociedade?
Os pontos altos foram a inscrição gratuita no 53° 

Congresso Anual SBOT para os sócios em dia com a 
Anuidade 2021, o Congresso que retomou para o pre-
sencial, a aquisição da plataforma do AVA e a criação 
da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 

 �A realização do TEOT online foi 
um grande passo para a SBOT em 
termos de avanço tecnológico?
Com certeza, a Comissão de Ensino e Treinamen-

to - CET fez um excelente TEOT online, com alto 
nível científico e que não gerou reclamação dos 
residentes. Não houve, este ano, nenhuma interpe-
lação judicial do TEOT.

 �Como descreve o 53º Congresso 
Anual SBOT?
O 53º Congresso Anual SBOT em sua retomada 

para o presencial foi excelente, um evento que con-
gregou os ortopedistas, toda indústria farmacêuti-
ca e indústria de materiais ortopédicos, com uma 
programação cientifica de alto nível. Foi uma festa 
científica e social da Ortopedia brasileira descrita 
como um sucesso, com elogios de todos os setores. 

 �Como foi presidir a SBOT no se-
gundo ano de pandemia?
Uma missão difícil pelas dificuldades inerentes, 

mas gratificante por termos conseguido mantê-la 
como uma instituição modelo na classe médica 
brasileira. 

 �Fique à vontade para acrescentar 
o que julgar necessário.
Agradecer a todos que fizeram parte da Diretoria 

2021, das Comissões que fazem a SBOT acontecer, 
e principalmente, agradecer a tosos funcionários 
da SBOT pela dedicação e competência que fa-
zem seus trabalhos. 

Adalberto Visco

“O desafio inicial era manter a SBOT 
saudável financeiramente para realizar-
mos os programas de educação conti-
nuada, ensino e treinamento, além do 
congresso presencial com inscrição 
gratuita para os membros quites” 
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Tesouraria 2021 

Um ano de 
desafios e superações 

A Tesouraria da SBOT, dirigida por Reynal-
do Jesus-Garcia e Marcus Vinícius Galvão 
Amaral, agiu acertadamente em sua gestão 

financeira trazendo benefícios aos seus associados 
apesar das dificuldades e das incertezas do ano 
de 2021

Recebemos da gestão 2020 a Tesouraria com as 
contas em dia, controladas com muita cautela, em 
virtude das consequências da crise sanitária que se 
instalou no mundo.  O primeiro grande desafio foi 
incorporar na nossa previsão orçamentária cerca de 
R$ 1 milhão em créditos devidos aos sócios relativos 
ao pagamento da Anuidade 2020. Isso ocorreu por-
que tão logo a pandemia foi decretada pela OMS, 
em março de 2020, a Diretoria da SBOT, acertada-
mente, concedeu desconto de 50% sobre todas as 
anuidades, sendo a primeira e única sociedade mé-
dica brasileira a assumir tal postura. Os sócios que 
já haviam pago o valor integral ficaram com crédi-
tos para abater no valor da Anuidade 2021. 

Além disso a Diretoria 2021 decidiu, também 
acertadamente, conceder descontos escalona-
dos de 40%, 30% e 20% sobre a Anuidade 2021, 
com datas prefixadas para cada fase. Dos 8.969 
ortopedistas que pagaram a anuidade até 30 de 
novembro, 8.595 (cerca de 95%) usufruíram de al-
guma modalidade de desconto e, deste total, 1.628 
tinham direito aos créditos de 2020 e pagaram a 

anuidade com descontos de 90% - fato inédito em 
nossa sociedade. As ações da Diretoria incentiva-
ram a adesão dos sócios ao pagamento das anui-
dades e, pela primeira vez em muitos anos, contri-
buiu para reduzir a inadimplência abaixo de 20%. 

Outra questão muito importante, implementada 
pelo nosso presidente, Adalberto Visco, foi o Pro-
jeto Doação, onde os associados foram encoraja-
dos a doar o(s) desconto(s) para ajudar a SBOT 
na manutenção de alguns projetos essenciais. A 
ideia foi recebida com reservas, já que a prática 
não era comum em entidades associativas brasi-
leiras, mas ao final do ano, 892 sócios decidiram 
pagar o valor integral e, mesmo tendo direito aos 
descontos, doaram livremente R$ 352 mil para a 
SBOT. Tal postura é digna de honra e demonstra 
a maturidade e o senso de responsabilidade dos 
ortopedistas brasileiros. 

Seguindo no mesmo método de gestão, avalian-
do as condições financeiras da SBOT, foi decidi-
do, pela Diretoria 2021, que seria possível oferecer 
aos sócios que pagassem a anuidade em dia, até 
o meio do ano, o benefício da gratuidade na ins-
crição do Congresso Anual SBOT, em São Paulo. 
Cerca de 5000 associados utilizaram mais esse 
benefício. 

Apesar do desejo da Diretoria 2021 em ofere-
cer ao associado SBOT, o Congresso Brasileiro 
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Dr. Reynaldo Jesus-Garcia 
1º Tesoureiro – 2021

Dr. Marcus Vinicius Amaral 
2º. Tesoureiro – 2021

presencial, com o passar do ano, a persistente 
instabilidade no cenário da crise sanitária, havia a 
indefinição quanto a essa possibilidade. Mais uma 
vez, de forma responsável e colegiada, a Tesouraria 
realizou avaliação da viabilidade financeira, e ofe-
receu subsídios para que a Diretoria 2021 pudesse 
decidir pela realização do Congresso Brasileiro de 
forma presencial, apesar de naquela época do ano 
ainda não termos nenhum patrocínio da indústria 
de material ortopédico ou da indústria farmacêut-
ica, de forma que a SBOT arcasse com os custos 
totais do Evento. 

A Diretoria entendeu que a realização do Con-
gresso presencial era importantíssima, uma vez 
que a educação continuada é uma das metas 
institucionais da SBOT, e dessa forma, decidiu in-
vestir mais uma vez no associado e autorizou in-
vestimento direto da ordem de até R$ 3 milhões 
para garantir as atividades científicas presenciais, 
mesmo na possibilidade de não haver patrocínios. 
As contas relativas ao exercício 2021 estão sendo 
auditadas e em breve serão divulgadas, mas po-
demos adiantar que nosso investimento foi pouco 
mais de 10% do valor aprovado, graças ao engaja-
mento de todos os sócios e à confiança deposita-
da pelos nossos parceiros comerciais nos projetos 
educacionais da SBOT.

Seguimos o ano com a contenção de despesas, 
com a realocação das contas, revisão de todo cus-
to fixo e variável da Sociedade, e conseguimos 

manter o caixa da Sociedade positivo, apesar do 
desconto das anuidades dos associados e da isen-
ção da inscrição do Congresso.

Chegamos em Setembro com as contas positi-
vas e iniciamos a montagem do Congresso Brasi-
leiro. Com um trabalho intenso de nossos funcio-
nários do setor comercial e da Administração da 
SBOT, conseguimos um valor expressivo de patro-
cínios de várias empresas de material ortopédico, 
da indústria farmacêutica e outros patrocinadores 
de variados ramos da atividade, mas parceiros dos 
ortopedistas. 

Em novembro de 2021 estávamos com pratica-
mente todas as despesas do Congresso pagas 
pelos patrocinadores e não precisamos utilizar o 
patrimônio da SBOT. Houve, inclusive, um saldo 
positivo, de valor ainda não finalizado do ponto de 
vista contábil. Desta forma, mesmo tendo conce-
dido benefícios financeiros para os associados de 
valor médio de R$ 1.500,00, pudemos fechar o ano 
com resultado financeiro expressivo para a SBOT, 
sem prejuízos ao patrimônio dos sócios. 

Agradecemos a todos Ortopedistas, aos colegas 
membros da Diretoria, aos funcionários da SBOT, 
ao Administrador Admilson Cerqueira, à Gerente 
financeira Fabiana Barbosa e à Gerente Comercial 
Liziara Mendes todo apoio e profissionalismo du-
rante este  ano. Deixamos a Tesouraria da Socie-
dade cientes de ter feito o melhor possível para 
nossa tão querida SBOT.
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Tecnologia ganha espaço  
entre provas de título de 
especialidades médicas

Desde o início da pandemia da Covid-19 a 
tecnologia está se revolucionando, e não 
foi diferente para as sociedades médicas. 

Anualmente no Brasil, cerca de 25 mil estudantes 
se formam em medicina. A grande questão para as 
sociedades era como aplicar uma prova de título 
de especialista online com a mesma qualidade e 
segurança do presencial. 

Para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia - SBOT, que realiza anualmente sua 
prova para obtenção do título de especialista em 
Ortopedia e Traumatologia (TEOT) em Campinas, 
alterar seu exame, pelo segundo ano consecutivo, 
para o formato online, não foi uma tarefa simples. 

Como acentua o presidente da Comissão de En-
sino e Treinamento da SBOT (CET-SBOT), Ricardo 

Canquerini, “foi bem difícil renunciar à prova pre-
sencial em Campinas, porque é uma das provas 
mais tradicionais de especialidade médica no 
Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente 
como uma prova que testa muito bem os conhe-
cimentos dos residentes ao final do seu tempo de 
treinamento. Falamos com a Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo e achamos por bem, com 
o aumento de casos, tanto das novas variantes do 
coronavírus e influenza, tomar a decisão de cance-
lar o evento em Campinas e partir só para o forma-
to online”, complementa. 

Com a tarefa de seguir no formato online e mes-
mo assim conseguir avaliar os residentes em Orto-
pedia e Traumatologia, a SBOT realiza no dia 13 de 
fevereiro, das 13h às 19h30, a prova teórica e prova 
teórico-prática online. 

Ricardo Canquerini 
Presidente da CET 

51º TEOT
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Contudo, Canquerini explica que a avaliação que 
seria feita através dos exames práticos, será feita 
no por meio de casos clínicos, onde os residen-
tes deverão simular o pensamento do ortopedista 
para conduzir situações de atendimento comuns à 
rotina do especialista. “Através dos casos clínicos, 
os residentes serão avaliados no diagnóstico, epi-
demiologia, tratamento e possíveis complicações 
do caso. Como já tivemos esse formato em 2021, 
com muito sucesso, temos um excelente parâme-
tro para avaliar os residentes” afirma. 

 �A tecnologia é mesmo segura?
As tecnologias não dormem, a internet não 

para, segundo o Comitê Gestor da Internet do 
Brasil (CGI.br), o uso da internet aumentou 
de 74% para 81%. São 152 milhões de pessoas 
com mais de 10 anos, o que amplia também os 
ataques de hackers, que durante a pandemia 
marcaram mais de 330% dos ataques 
cibernéticos contra empresas nacionais, mas 
a SBOT organiza uma prova fielmente segura, 
tanto para os hackers quanto para evitar 
a famosa cola. A prova online tem alguns 
requisitos de segurança para correr bem, entre 
todos eles, está o monitoramento em tempo 
real do áudio e do vídeo do candidato, que é 
gravado durante toda a sua prova. 

O presidente da CET informa que esse acompa-
nhamento do áudio e vídeo é feito por um siste-
ma de inteligência artificial que detecta sons, mo-
vimentos da face e movimentos do ambiente do 
candidato. “Além disso, também temos uma moni-
toria humana, um fiscal da empresa contratada e 
membros da CET que acompanham as provas nas 
telas e interagem com os candidatos, caso vejam 
alguma espécie de infração. A prova é muito segu-
ra de se fazer, mesmo com o candidato em casa, 
porque temos esse monitoramento, que é grava-
do e depois revisto para uma auditoria”, ressalta 
Canquerini. 

Alguns candidatos podem achar que a prova on-
line pode ser mais fácil, mas a CET indica que a 
prova teórica segue o mesmo padrão de dificulda-
de e análise pedagógica. Inclusive, na prova onli-
ne o candidato é obrigado a responder a questão 
para passar para a próxima. “O fato de o candidato 
não poder ler toda a prova e responder as mais 
fáceis primeiro e depois pensar nas mais difíceis, 

adiciona uma dificuldade a mais para o candidato”, 
acredita Ricardo Canquerini. 

Segundo o presidente, inclusive, a parte prática 
da prova tem algumas peculiaridades, o candidato 
que está em Campinas pode realmente ficar mais 
nervoso, ele tem que ter uma inteligência emo-
cional para saber calcular bem o tempo da prova, 
para fazer todas as questões, para demonstrar a 
habilidade dele e essas coisas não existem no on-
line. Nesse aspecto, a segunda fase da prova pode 
ser menos estressante, mas não menos segura e 
trabalhosa. 

 �Um dia a prova voltará para o 
presencial?
Em um futuro próximo, é possível que as avalia-

ções sejam virtuais, ainda mais com as novas tec-
nologias como realidade virtual e realidade aumen-
tada.  Mas, por enquanto, a CET acredita ainda na 
importância da prova presencial com o exame de 
habilidades, físico e oral. São formatos importan-
tes para testar completamente as competências 
dos residentes, mas a CET também já está criando 
certo know how para os exames online.  

Além de avaliar as capacidades como um todo, 
o TEOT é um evento que reúne os preceptores, 
examinadores e membros de cada serviço “para 
conversar sobre ensino, trocar ideias sobre a re-
sidência, discutir assuntos relacionados a residên-
cia médica, portanto, deve voltar a ter pelo menos 
uma parte presencial. Esse é o sentimento da CET 
e da diretoria da SBOT: que nos anos seguintes o 
TEOT seja realizado em formato híbrido”, destaca 
o presidente da Comissão.

Por último, como recomendação para os candi-
datos do 51º TEOT, o presidente da CET, Ricardo 
Canquerini diz:

Saibam as regras do jogo. Leiam o edital, todo 
manual do candidato, lá estão todas as regras, di-
reitos e deveres do candidato, como ele vai admi-
nistrar o tempo, como é o peso da prova, como 
serão feitos os recursos da prova ao final, é muito 
importante então que leiam todos os materiais;

Para o ambiente da prova: procure um local cal-
mo e tranquilo, sem interferência de terceiros. Isso 
é muito importante para a concentração e tam-
bém para a fiscalização.
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54º Congresso Anual SBOT 
Gratuito para sócios que 

quitarem a sua anuidade de 
2022 até 30 de abril! 

54º Congresso Anual SBOT

Já estão abertas as inscrições para o 54º Congresso Anual SBOT que será realizado no Centro de 
Convenções de Florianópolis – CentroSul, em Santa Catarina, entre os dias 24 e 26 de novembro. 

A comissão organizadora do evento espera proporcionar a todos congressistas mais uma retoma-
da, ao presencial, do aprendizado intensivo através de uma vasta programação científica com palestran-
tes nacionais e internacionais, além da aproximação da classe médica com a indústria. 

Por mais um ano, o associado da SBOT que quitar a Anuidade 2022 até o dia 30 de abril terá a gratuida-
de na inscrição do Congresso, além disso, no momento do pagamento da Anuidade, poderá doar cestas 
básicas que serão distribuídas para uma instituição em Florianópolis.

Assista a apresentação do evento clicando no link: https://www.youtube.com/watch?v=JfH_xsXyw-Q 
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 � Desconto exclusivo de 40% efetuando o paga-
mento até o dia 30 de abril de 2022;

 � Parcelamento em até 6 vezes no cartão de 
crédito;

 � Gratuidade no 54º Congresso Anual SBOT efe-
tuando o pagamento da anuidade até o dia 30 
de abril de 2022.

Os sócios que desejarem poderão doar o valor 
do desconto para contribuir com os projetos da 
SBOT em 2022, o pagamento pode ser realizado 
pelo App SBOT+ ou pelo site: sbot.org.br

Fique por dentro das vantagens de ser um sócio 
da nossa Sociedade:

 �Academia SBOT 
A Academia SBOT é a ferramenta ideal para o 

constante aprendizado. São congressos, cursos, 
webinars e muito mais! Um vasto conteúdo que 
auxiliará o Ortopedista em sua atualização. Acesse 
pela área do associado. 

 �Clube de Benefícios 
O Clube de Benefícios SBOT é um programa ex-

clusivo para o ortopedista titular. Para facilitar o 
seu dia a dia, oferece descontos em uma rede de 
mais de 200 estabelecimentos de diversas catego-
rias. Confira: https://sbot.redeparcerias.com/ 

 �SBOTPREV 
Plano de Benefícios Previdenciários dos Orto-

pedistas e Traumatologistas, membros da SBOT. 
Quem participa do SBOTPrev pode fazer o apor-
te da conta previdenciária, aproveitando ainda o 
incentivo fiscal de até 12% de suas contribuições 
no seu imposto de renda na declaração completa. 
Ligue para 0800 887 0948 e solicite o aporte! Co-
nheça: https://www.sbotprev.org.br/ 

 �Seguro de Responsabilidade Civil 
Cobertura para os associados quites com a  

SBOT com cobertura de até R$20 mil pela Argo 
Seguros e coberturas personalizadas em diversas 
seguradoras. Disponível em: https://seguro.sbot.
org.br/home 

 �Software Orthoview 
Desconto de 50% na compra da licença anual e 

perpétua do software Orthoviews. O software é 
usado no planejamento pré-operatório ortopédico. 
Acesse: https://sbot.org.br/software-orthoview/

Além disso, a SBOT opera no aperfeiçoamento 
da Ortopedia e Traumatologia com seus 13 comi-
tês de especialidades nas áreas ortopédicas e atua 
com mais de 20 comissões que incluem a valori-
zação profissional, educação continuada, ensino e 
treinamento e muito mais. Conheça mais sobre a 
SBOT no site: www.sbot.org.br.

Conheça os  
benefícios da SBOT

Caro ortopedista, tenha direito a todos os benefícios da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia - SBOT, garantindo a sua Anuidade 2022 nas condições especiais:

Benefícios SBOT 
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 �7/02 das 7h30 às 21h 
Reunião Virtual da Comissão de 
Ultrassonografia Musculoesquelética
• Evento institucional e apenas para convidados

 �8/02 das 19h às 20h 
Reunião Virtual da Comissão 
Jovem Ortopedista
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 10/02 das 19h30 às 21h30 
Reunião da Comissão de 
Educação Continuada - CEC SBOT
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 11/02 das 11h às 12h 
Reunião Extraordinária do 
Conselho Administrativo do IBDM
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 13/02 das 13 às 19h 
51º Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia - TEOT
• Online

 � 14/02 (8h às 19h) e 15/02 (8h às 
18h) 
Reunião presencial da Comissão de 
Ensino e Treinamento - CET SBOT 
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 14/02 
Reunião de Preceptores - Online
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 17/02 das 19 às 21h 
Reunião da Comissão Executiva
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 18/02 das 15h às 18h 
Reunião virtual de Diretoria
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 18/02 
Reunião virtual do Conselho 
Científico da AMB
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 19/02/22 a 25/02/23 das 8h às 18h 
Especialização em Trauma do 
Esporte EAD
UNIFESP/EPM/DOT 

Inscreva-se: https://cete.med.br/ensino-e-pesquisa/  
traumatologia-do-esporte/

 �24/02 das 19h às 21 
Reunião da Comissão de 
Educação Continuada - CEC SBOT
• Evento institucional e apenas para convidados

Veja abaixo as reuniões da SBOT e os eventos dos parceiros da Sociedade:

Agenda de eventos
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 � 14/03 das 20h às 21h30 
Tumor de Células Gigantes 
Tenossinovial Maligno – 
Abordagem Oncológica

Programa de Educação Continuada Associação 
Brasileira de Oncologia Ortopédica 

• Online

Inscreva-se em: https://aboo.encontrodigital.com.br/

 � 17/03 a 19/03/22 
Curso Trauma SP
Confira a programação e inscreva-se no link:  

https://traumasp.com.br/prog-cientifica/ 

 � 18/03 a 20/03 
Closed Meeting SBRATE 2022

Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatolo-
gia do Esporte - SBRATE

• Club Med Lake Paradise – São Paulo

Inscreva-se em: https://sbrate1.websiteseguro.com/
conteudos/insc/inscricao.php

 � 18/03 (das 8h às 17h) e 19/03 (8h 
às 13h) 
Reunião da Comissão de 
Educação Continuada - CEC 
SBOT - Presencial
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 18/03 das 15h às 18h 
Reunião da Diretoria da SBOT 
2022 - Online
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 25/03 (8h às 19h) e 27/03 (8h às 14h) 
Reunião da Comissão de Ensino e 
Treinamento - CET SBOT
• Evento institucional e apenas para convidados

 �09/04 das 9h às 10h30 
Casos Clínicos Tumor de Células 
Gigantes Tenossinovial (Forma 
Intrarticular) – Mesa Redonda 
Moderna 1 e 2 

Programa de Educação Continuada Associação 
Brasileira de Oncologia Ortopédica 

• Online

Inscreva-se em: https://aboo.encontrodigital.com.br/

 � 11/04 
Reunião Preceptores - Online
• Evento institucional e apenas para convidados

 � 14/04 das 19h às 21h 
Reunião da Comissão de 
Educação Continuada - CEC SBOT
• Evento institucional e apenas para convidados

 �27/04 a 30/04 
XII Congresso Brasileiro de 
Oncologia Ortopédica

Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica

Participe: http://aboo.org.br/inscricoes/ 

 �29/04 das 15h às 18h 
Reunião virtual da Diretoria
• Evento institucional e apenas para convidados

*Os eventos podem sofrer alterações
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Cirurgia da Mão  
 �Nova diretoria da SBCM se reúne 
para debater estratégias para 2022

Quadril   
 �Pandemia leva Sociedade do Quadril a investir em 
cursos práticos com poucos participantes

A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia da Mão (SBCM) se reuniu logo nos primeiros 
dias do ano para debater as novas estratégias e 
decisões para o planejamento anual da Sociedade.

Dentre os temas, os dirigentes conversaram so-
bre o 42º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão; 
o projeto do novo livro da SBCM – o terceiro da 
série, com tema “Patologias não traumáticas do 
Cotovelo, Punho e Mão”; a programação da prova 
Título de Especialista da SBCM, que será realizado 
em março; os cursos das regionais; o projeto da 
ação social que será realizado no Piauí; ações da 
defesa profissional e ética; mudanças nos meios 
de comunicação e marketing; participação da so-
ciedade nos congressos internacionais; entre ou-
tros vários assuntos.

Em nome da Sociedade, o presidente Samuel 
Ribak reforça que o trabalho ao longo das 51 se-
manas de atuação da diretoria e comissões será 
árduo. A equipe planeja atuar nos eixos de edu-
cação continuada (científico), defesa profissional, 

A nova Diretoria da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), presidida por 
Marco Antonio Pedroni, programou uma gestão extremamente inclusiva para 
incentivar a participação dos associados nos eventos nacionais e nas dezenas 
de reuniões científicas promovidas pelas Regionais.

Enquanto perdurarem os riscos de contágio e as restrições decorrentes da 
pandemia, entretanto, a SBQ continuará investindo mais em cursos práticos, 
‘hands on’, inclusive tentando em espécimes de cadáver. A equipe de Luis Felipe Moysés Elias, da Comis-
são de Cirurgia Preservadora, está programando eventos que deverão ocorrer em vários estados, para 
levar aprimoramento técnico aos associados. A  Comissão foi formada por experientes cirurgiões de 
diferentes regiões para viabilizar com maior facilidade tais eventos.

“Esses cursos são importantes para melhorar a capacitação dos associados em artroscopia”, expli-
ca Pedroni e, com limitação de participantes, serão realizados com os cuidados recomendados para 

valorização da especialidade junto à comunidade, 
discutir políticas públicas de acesso à saúde na es-
pecialidade e buscar ampliar o engajamento dos 
associados para juntos, priorizar as ações que tra-
rão maior impacto para a SBCM.

SAVE THE DATE
O 42º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 

já tem data para acontecer! Entre os dias 4 e 6 de 
agosto de 2022, no Expo D. Pedro, em Campinas 
(SP). Anote na agenda!

Diretoria 2022 da SBCM: Samuel Ribak, 
Presidente; Antonio Tufi Neder Filho, 1º Vice-

Presidente; Antônio Carlos da Costa, 2º 
Vice-Presidente; Luis Renato Nakachima, 1º 

Secretário; Helton Hiroshi Hirata, 2º Secretário; 
Maurício Pinto Rodrigues, Tesoureiro; Bernardo 

Couto Neto, Diretor de Integração das 
Regionais; Ricardo Kaempf de Oliveira, Diretor 

de Comunicação.

Marco Antonio 
Pedroni 

Espaço dos Comitês
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Cirurgia do Pé e Tornozelo   
 �Nova diretoria da ABTPé do biênio 2022-2023 inicia seus trabalhos

No início de janeiro, a nova diretoria da Associa-
ção Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo 
e Pé (ABTPé) assumiu o comando para o biênio 
2022-2023. A nova comissão é formada por Luiz 
Carlos Ribeiro Lara (Presidente); Alexandre Leme 
Godoy dos Santos (Vice-Presidente); Nacime Sa-
lomão Barbachan Mansur (1º Secretário); Alfonso 
Apostólico Netto (2º Secretário); Jordanna Maria 

Membros da ABTPé no “Dia da Especialidade 
do Pé e Tornozelo”, durante o 53º Congresso 

Anual da SBOT, em novembro de 2021.

Pereira Bergamasco (1º Tesoureiro); e José Fernan-
des Arteiro Neto (2º Tesoureiro).

Quando eleito para o cargo, Luiz Carlos Ribeiro 
Lara agradeceu a confiança depositada nesta nova 
diretoria, e enfatizou que o compromisso de todos 
os membros é trabalhar de forma mais forte e pu-
jante para elevar ainda mais o nome da Abtpé no 
cenário nacional e internacional.

 �ABTPé conquista redução de valores cobrados pela AOFAS

Com a pandemia da Covid-19 e seus impactos na 
economia brasileira, a ABTPé realizou, em outubro, 
um pedido à American Orthopaedic Foot & Ankle 
Society (AOFAS), visando a redução de valores de 
anuidade e de eventos cobrados aos membros da 
Associação Brasileira. Em resposta, a AOFAS en-
fatizou que o pedido será acatado, visto que mui-
tos membros espalhados pelo mundo enfrentam 
desafios econômicos em seus países. O Brasil se 
qualificou para a redução de 20% nas cotas até o 
fim de 2022. A ABTPé agradece a compreensão e 
reforça a honra desta parceria!

minimizar os riscos. O presidente da SBQ lembra, 
porém, que apesar das limitações atuais, os even-
tos tradicionais continuam sendo montados para 
realização presencial, diz ele, mas as datas depen-
dem da evolução da pandemia.

Pedroni cita ainda alguns eventos em progra-
mação:  o Curso de Cirurgia Avançada do Quadril 
do professor Rudelli no Sírio-Libanês; o II Simpó-
sio Brasileiro de Cirurgia Preservadora; a Jornada 
Paulista de Patologia do Quadril, JOPPAQ; o Cur-
so Intensivo de Itaipava, de Sérgio Delmonte, além 
dos eventos regionais pois, “a SBQ realiza mais de 
uma centena de eventos científicos a cada ano”.

A ideia de realizar um maior número de ‘labora-
tórios’ de Artroscopia do Quadril visa atender à 
grande demanda dos últimos eventos nestes mol-
des realizados pela sociedade, todos com vagas 

preenchidas em poucos dias e lista de espera para 
vagas remanescentes. “Trata-se de um campo da 
ortopedia ainda pouco desenvolvido em muitos 
serviços de residência”, explica Luis Felipe.

Apesar da videoartroscopia já estar bem consoli-
dada como meio de tratamento de inúmeras pato-
logias do quadril, não é raro colegas ortopedistas 
concluírem sua formação sem ter tido oportunida-
de de contato com a técnica. Estes cursos já mos-
traram maior viabilidade mesmo em períodos de 
vigência das restrições sanitárias necessárias pela 
pandemia, porque não há aglomerações. Os even-
tos são em média para 15 participantes e alguns 
instrutores, a prática é realizada em duplas e algu-
mas atividades ainda são online, como a artrosco-
pia de quadril transmitida ao vivo por Raul Lins no 
último curso realizado pela SBQ.
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Ombro e Cotovelo 
 �Nova diretoria da SBCOC e preparativos para o CBCOC 2022

SBRATE 
 �SBRATE realiza seu 1º Closed Meeting em março de 2022

A nova diretoria da SBCOC inicia seus trabalhos 
em 2022. Conheça os membros que estão à frente 
da nova gestão:

 � Presidente: Luis Alfredo Gomez Vieira

 � 1º Vice-Presidente: Sandro da Silva Reginaldo  

 � 2º Vice-Presidente: Carlos Henrique Ramos

 � 1º Secretário: Marcelo Costa de Oliveira Campos 

 � 2º Secretário: Eduardo Angeli Malavolta

 � 1º Tesoureiro: Flavio de Oliveira França

 � 2º Tesoureiro: Luciana Andrade da Silva

 �Agenda da SBCOC
No próximo dia 12 de fevereiro, a partir das 8h, 

a SBCOC realizará seu V Fórum, em formato on-
line. Apenas os sócios quites poderão participar. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de 
fevereiro. Participe!

O I Congresso Luso-Brasileiro de Cirurgia de Om-
bro e Cotovelo e o XIII Congresso Norte-Nordeste 
de Ombro e Cotovelo também já têm data marca-
da. Os dois ocorrerão juntos em Maceió (AL), de 
24 a 26 de março, no Jatiúca Hotel & Resort, e con-
tarão com a participação de especialistas de todo 
o país e uma comitiva da Sociedade Portuguesa 
do Ombro e Cotovelo. 

As inscrições estão abertas para o 1º Closed Mee-
ting da SBRATE que será realizado de 18 a 20 de 
março de 2022 no Club Med Lake Paradise – Mogi 
das Cruzes, SP. O evento, exclusivo para associa-
dos quites com a SBRATE, será uma grande opor-
tunidade para troca de experiências e de conteúdo 
científico de alto nível de forma leve e descontraída.

Durante os três dias de evento, serão realizadas 
com renomados palestrantes com vasta expe-
riência no meio esportivo como José Luis Runco, 

Além disso, a SBCOC também se prepara para o 
XIV CBCOC – Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Ombro e Cotovelo, que será realizado no mês de 
agosto, entre os dias 18 e 20. A cidade escolhida 
para sediá-lo é Gramado (RS). O evento contará 
com a presença de palestrantes nacionais e inter-
nacionais, que compartilharão conhecimentos e 
experiências sobre a especialidade em cirurgia do 
ombro e cotovelo. Não deixe de participar

Rodrigo Lasmar, André Pedrinelli, Otaviano de Oli-
veira Jr., Carlos Andreoli, entre outros nomes de 
destaque.

O evento também será uma excelente oportuni-
dade de confraternização entre amigos e familia-
res, seguindo todos os protocolos de segurança 
sanitária. A programação completa está disponível 
no site: www.sbrate.com.br/closed-meeting. Con-
fira e faça a sua inscrição. Mas atenção, as vagas 
são limitadas! 

Espaço dos Comitês
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Cirurgia do Joelho 
 �Victor Marques assume presidência da SBCJ 

Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa  Casa de São Paulo e Assistente 
do grupo de Cirurgia do Joelho do Pavilhão Fernandinho Simonsen, o novo presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), Victor Marques de Oliveira, assumiu o 
cargo focado nos projetos de educação, área que considera a mais importante para um 
país melhor, em todos os níveis. Na primeira reunião da Diretoria, em 14 de janeiro, ele já lançou a ideia da 
edição de um livro sobre Cirurgia do Joelho com chancela da SBCJ, algo inovador na nossa Sociedade.

Na SBCJ desde 2013, quando o presidente era o Hugo Cobra (RJ), Victor passou por diversas funções, 
contribuindo com as ações para o crescimento da nossa entidade. “Ocupar esse cargo é uma honra e 
uma grande responsabilidade, pois aqui já estiveram grandes colegas da nossa especialidade”, disse.

A Diretoria da SBCJ, eleita a cada dois anos, só muda de um ano para o outro o cargo de presidente, 
que tem duração de 12 meses. Portanto, Victor assumiu o lugar deixado pelo Sérgio Canuto, enquanto o 
Alan Mozella (RJ) acumula as funções de vice-presidente e primeiro secretário. 

 � 18° Congresso Brasileiro
O tão esperado CBCJ é o grande evento deste ano e está marcado para os dias 20 a 23 de abril no Pro 

Magno, em São Paulo (SP). Nosso último congresso foi em 2018, o que torna esta edição muito aguarda-
da por todos. A Diretoria da SBCJ e a Comissão Organizadora se concentram nos preparativos para sua 
realização, que esperamos seja de grande sucesso como os congressos anteriores!

As informações sobre o Congresso podem ser conferidas no site 18cbcj.com.br

 �Diretoria SBCJ 2022
 � Presidente: Victor Marques de Oliveira (SP)
 � Vice-Presidente/1º Secretário: Alan de Paula Mozella (RJ)
 � 2º Secretário: Marcelo Seiji Kubota (SP)
 � 1º Tesoureiro: Guilherme Zuppi (SP)
 � 2º Tesoureiro: Riccardo Gobbi (SP)
 � Diretor Científico: Guilherme Moreira de Abreu e Silva (MG)
 � Vogal: Osmar Valadão Lopes Jr. (RS)
 � Suplente: Aloisio Reis Carneiro (BA)

ASAMI 
 �Recall ASAMI 2022
O Recall é um evento de atualização e confraternização para 

os membros da Associação Brasileira de Reconstrução e Alon-
gamento Ósseo - ASAMI, que se repete em 2022, nos moldes 
que foram sucesso em sua primeira edição em 2019, onde po-
deremos rever amigos e aprender com discussões em alto nível.

A ASAMI já tem confirmados os convidados: Alejandro Baar, 
do Chile, e Levent Eralp, da Turquia.

As inscrições já estão abertas pelo site www.recallasami.com.br

Victor Marques 

Reunião online 

Alejandro Baar e Levent Eralp
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Dor 
 �ABDOR realiza seu primeiro con-
gresso em 2022

No último dia 08 de janeiro, aconteceu a primei-
ra visita técnica no Hotel Royal Tulip, em Brasília, 
onde será sediado o 1º Congresso da Associação 
Brasileira da Dor Ortopédica - CABDOR.

A Diretoria do Comitê de Dor - ABDOR esteve pre-
sente para avaliar os locais em que serão ministra-
dos as aulas, os cursos e onde ficarão os stands. O 
comitê busca valorizar seus patrocinadores e o cres-
cente acesso à informação, à atualização de técnicas 
e a extensão da parceria entre médicos e a indústria 
farmacêutica para promoção e, principalmente, ao 
ensino, com vistas ao bem estar da população. 

Para o primeiro evento, será adotado o formato 
presencial, oferecendo ao congressista a partici-
pação segura, respeitando todos os protocolos de 
saúde e segurança determinados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde -  OMS, como a organização 
e distanciamento social das salas. 

Entendendo que o avanço das doenças crônicas 
e degenerativas levam à dor musculoesquelética, 
o que piora a qualidade de vida dos pacientes; 
os traumatismos e as cirurgias causam dor agu-
da, que precisa ser corretamente tratada e que o 
envelhecimento gera o aumento de casos de dor 
oncológica e de tratamentos paliativos, a ABDOR 
levará todos os congressistas a 16 horas de imer-
são no tratamento da dor, pois acredita que a for-
mação médica continuada é um instrumento que 
pode contribuir para o diagnóstico e o tratamento 
da dor com qualidade.   

O comitê está preparando um evento especial e 
conta com a presença de todos. As inscrições estão 
abertas! Para saber mais, acesse: www.cabdor.com.br

Coluna 
 �Número de cirurgias da coluna diminui 50% na pandemia 

Um levantamento da Sociedade Brasileira de 
Coluna (SBC) revelou que houve uma redução de 
50% no número de cirurgias de coluna durante a 
pandemia.  

O levantamento foi feito em 37 Serviços de Co-
luna Vertebral credenciados à SBC, no país. De 
acordo com os dados divulgados, em 2018 foram 
realizadas 10.752 cirurgias de coluna. Em 2019, o 
número de cirurgias foi de 10.506. Em 2020, o nú-
mero de procedimentos foi de 5.896, uma queda 
de 50% em comparação a 2019.

Desde 2018, a SBC tem um sistema de coleta 
de dados sobre cirurgias da coluna nos servi-
ços credenciados. Este sistema foi criado para 
coordenar as ações de ensino e treinamento 
dos serviços formadores credenciados, res-
ponsáveis pelo treinamento e especialização 

de ortopedistas e neurocirurgiões em coluna. 
O sistema está sob responsabilidade da Co-
missão de Capacitação Profissional, responsá-
vel pela elaboração e realização da Prova de 
Ingresso à SBC (exame anual), coordenada por 
Marcelo Risso.

Na opinião do presidente da SBC, Cristiano Ma-
galhães Menezes, os números traduzem o que, 
instintivamente, os cirurgiões de coluna já tinham 
conhecimento. “Devido à pandemia, houve uma 
queda considerável no número de cirurgias, em 
especial às eletivas. A prioridade dos leitos de 
hospitais e recursos para o enfrentamento da CO-
VID-19 limitou a disponibilidade de vagas nos hos-
pitais e nos espaços dos centros cirúrgicos para a 
realização dos procedimentos de coluna”, salienta 
Menezes.

Espaço dos Comitês
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De acordo com a SBC, foram registados casos 
de serviços credenciados que atendem exclusiva-
mente o SUS, em que a totalidade dos profissio-
nais médicos foram realocados para o combate à 
pandemia do coronavírus. E, nos serviços privados, 
que atendem os usuários de planos de saúde, os 
prazos de autorização dos procedimentos foram 
extintos, desobrigando os mesmos a cumprir a co-
bertura contratual. Por fim, os hospitais sofreram 
com a escassez de medicamentos do chamado 

“kit intubação”, pelo aumento exponencial de pa-
cientes em UTI que necessitavam de respiração 
artificial. 

“Hospitais que ainda tinham leitos disponíveis 
para cirurgias cancelaram seus procedimentos 
pela falta destes medicamentos”, disse o presiden-
te da SBC. 

Os dados de 2021 do sistema SBC estão em 
aberto. 
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Em janeiro de 2022 foi realizada a posse da nova 
diretoria, que estará liderando a regional baiana 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia (SBOT-BA) durante todo o ano. Cumprindo 
todas as normas de segurança contra a Covid-19, 
os diretores foram empossados no dia 5 último, 
durante uma cerimônia realizada na sede da Asso-
ciação Bahiana de Medicina (ABM), em Salvador.

A mesa solene foi composta pelo presidente em-
possado da SBOT-BA, Márcio Passos Leandro, o 
presidente que o antecedeu, Luís Alfredo Gomez 
Vieira, além de Otávio Marambaia dos Santos e 
Ana Rita de Luna, que estão, respectivamente, à 
frente do Conselho Regional de Medicina da Bahia 
(Cremeb) e do Sindicato dos Médicos do Estado 
(Sindimed-BA).

Marcio Leandro reforçou que existe um estatuto 
da entidade, que preza pela promoção do ensino e 
da educação continuada, pela defesa dos direitos 

Bahia  
 �Marcio Leandro é empossado 
como presidente da SBOT-BA

Heribert Pidner (esq.) 
 e Ivaldo Cintra 

Pará
 �Novo comando

À frente da presidência da Sociedade Brasilei-
ra de Ortopedia e Traumatologia - Regional Pará 
(SBOT-PA), Ivaldo Cintra concluiu seus trabalhos 
no final de 2021. Neste ano de 2022, tomará posse 
o novo presidente da entidade, o médico ortope-
dista Heribert Pidner. Para marcar a transição da 
presidência, a regional paraense promoverá um 
jantar, em fevereiro, que contará com a presença 
de diretores e associados.

Além da posse, ocorrerá a prestação de contas 
do último ano, assim como a demonstração do 
cronograma de eventos para 2022.

e qualidade de trabalho dos ortopedistas. E citou 
projetos da nova diretoria, que envolvem, entre ou-
tros pontos, o devido reconhecimento do precep-
tor médico. “Ele não é reconhecido na legislação 
e não é remunerado em seu trabalho”, frisou. Ou-
tra prioridade da gestão será a defesa do projeto 
“placa bloqueada”, que não é cadastrada na tabela 
SUS -sigtap (tabela nacional).

O presidente também elogiou a gestão de Luís 
Alfredo, e entregou uma placa em homenagem ao 
seu brilhante trabalho à frente da SBOT-BA.

Espaço das Regionais

Jornal da SBOT - Fevereiro 202222



Distrito Federal
 � Inscrições abertas para especialização em Quadril, Pelve e Acetábulo

Santa Catarina
 � SBOT-SC já tem programação científica para 2022

Para a SBOT Regional Distrito Federal (SBOT-DF), janeiro foi marcado pela abertura das inscrições para 
estágio no Programa de Especialização em Ortopedia na área de Cirurgia de Quadril, Pelve e Acetábulo. 

Uma excelente oportunidade para médicos que queiram se especializar na área, com inscrições abertas 
até 20 de fevereiro de 2022.

Os residentes que queiram saber mais sobre os e as palestras, acompanhem o feed da SBOT-DF no Insta-
gram: @sbotdf.

O primeiro evento acontece já em fevereiro, e 
permitirá a participação de médicos de todo o país

A SBOT Santa Catarina já está divulgando aos 
ortopedistas e traumatologistas a extensa e com-
pleta programação científica preparada para 2022. 
A exemplo do ano passado, e para proporcionar o 
acesso a profissionais de todo o país, os eventos 
serão por meio de plataforma virtual.

Fazem parte da programação, encontros men-
sais de Cursos de Educação Continuada, onde es-
pecialistas das mais variadas áreas da ortopedia 
e traumatologia levarão seus conhecimentos para 
os colegas. Também mensalmente acontecerão 
Reuniões Científicas, com debates e apresentação 
de casos, o que enriquece a explanação e permite 
aos participantes que esclareçam dúvidas.

O diretor científico da SBOT-SC, Luis Fernando 
Funchal, explica que os temas foram escolhidos de 
forma a atingir grande número de colegas. “Mesmo 
com a alta especificidade dos assuntos, tivemos ex-
pressiva participação no ano passado, o que com-
prova o grande interesse da especialidade em bus-
car sempre mais conhecimento”, afirmou Funchal.

O presidente da SBOT-SC, Henrique Ayzem-
berg, enaltece a decisão pelo formato online dos 
encontros, por estenderem o alcance do trabalho 
da entidade e seu comprometimento com a classe 
médica. “Será o segundo ano de atividades ininter-
ruptas, contribuindo para o aperfeiçoamento dos 

colegas, unindo-nos como profissionais e compro-
vando mais uma vez a força e a engenhosidade da 
medicina em buscar soluções para contornar a cri-
se global que temos vivido nos últimos dois anos e 
não percamos o foco para a importância do estudo 
e da atualização”, assegurou Ayzemberg.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
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Neste ano de 2022, a SBOT-RS segue com o pro-
pósito de trabalhar em prol dos médicos ortope-
distas gaúchos e sua valorização. Seguindo este 
objetivo, a Sociedade se prepara para a próxima 
edição do CGOT 2022 - Congresso Gaúcho de 

Rio Grande do Sul  
 �SBOT-RS organiza Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia - 
CGOT 2022

Em dezembro de 2021, a SBOT Regional Minas 
Gerais (SBOT-MG) encerrou suas atividades com 
o treinamento para a prova do TEOT que consistiu 
na simulação da prova de anatomia e habilidades. 
Durante o ano, os residentes frequentaram um 
curso virtual com aulas organizadas em módulos 
das diversas subespecialidades. Em 2022, os cur-
sos de formação serão estendidos aos residentes 
do primeiro e segundo ano.

Minas Gerais
 �SBOT-MG realiza treinamento 
para 51º TEOT

Regional mineira realiza Congresso 
Mineiro de Ortopedia em 2022

Ortopedia e Traumatologia. Este ano, será realiza-
do no hotel Wish Serrano, em Gramado (RS). O 
congresso contará com programação contendo 
temas diversificados e grandes especialistas da 
área. Não perca!

A regional mineira se prepara para o seu próxi-
mo Congresso Mineiro de Ortopedia (CMOT) que 
acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho 
de 2022, em Belo Horizonte. A grade do congres-
so foi montada pela diretoria e comissão científica 
com foco nas inovações tecnológicas e atualiza-
ção na cirurgia ortopédica.

O evento abrirá espaço para o debate político 
com os candidatos ao governo do Estado. Esse 
momento alcançou enorme sucesso na última 
edição presencial do evento e será repetido neste 
ano. Além disso, haverá palestras sobre questões 
que extrapolam a prática profissional: aposentado-
ria, mercado de trabalho, modelos de remunera-
ção, investimento, planejamento de carreira.

Um curso sobre vias de acesso e técnicas de fi-
xação externa foi organizado para os residentes, 
reforçando o papel da SBOT-MG na formação e 
engajamento dos seus futuros membros.

Treinamento para residentes em MG

Espaço das Regionais
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A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia Regional Ceará (SBOT-CE) realizou, ao 
lado dos estudantes de medicina do Projeto de 
Desenvolvimento em Ortopedia e Traumatologia 
da Universidade Federal do Ceará (Prodot UFC), 
um Natal especial para as crianças internadas no 
Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. 
O ortopedista e traumatologista da regional cea-
rense, Maximiliano Porto, esteve à frente da ação 
que aconteceu no dia 25 de dezembro junto com 
os alunos Artur Henrique Vieira d’Almeida, Renan 
Caminha Marinho, Antônio Anderson Fonseca de 
Sousa, Ronaldo Guedes da Silva, Rebeca Pereira 
de Oliveira e Pedro Henrique Marques. 

Ao todo, cerca de 50 crianças foram presentea-
das com brinquedos doados pelos membros e ami-
gos da Regional Ceará. “Para nós é muito especial 
podermos proporcionar um pouco de esperança 
para as crianças, principalmente em uma data tão 
simbólica em que muitas delas estão passando por 
muita dor e longe dos familiares mais queridos. A 
alegria das crianças presenteadas proporcionaram 

Ceará  
 �SBOT-CE presenteia crianças internadas em Hospital no Natal

Cerca de 50 crianças internadas no IJF foram 
presenteadas pela SBOT-CE e Prodot
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momentos únicos na formação humanizada dos 
jovens médicos. Que possamos seguir sempre as-
sim! Agradecemos a todos os colegas que colabo-
raram para que esse dia pudesse acontecer”, disse 
Maximiliano Porto.

 �Trabalho em prol dos Ortopedis-
tas Gaúchos
A SBOT-RS vem trabalhando diariamente em 

busca da valorização profissional dos médicos 
ortopedistas gaúchos, através de projetos que 
proporcionem melhores condições de trabalho 
e, consequentemente, um melhor atendimento à 
população.

Seguindo este propósito, a SBOT-RS tem traba-
lhado em parceria com o Sindicato Médico do Rio 
Grande do Sul (SIMERS), a Associação Médica do 
RS (AMRIGS) e o Conselho Regional de Medicina 
do RS (CREMERS), visando realizar ações pela de-
fesa e valorização profissional dos ortopedistas da 
região.

Além disso, a Regional do Rio Grande do Sul rea-
liza webinars mensais com temas específicos per-
tinentes à ortopedia, com o objetivo de manter os 
médicos ortopedistas que são associados, sempre 

em constante aprendizado e crescimento profis-
sional.  Em paralelo, a Sociedade transmite sema-
nalmente o curso Pré-TEOT para a preparação dos 
residentes de ortopedia, a fim de prepará-los para 
o Título de Especialista em Ortopedia e Traumato-
logia (TEOT).
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Marcado para 23 a 25 de junho, no Expo D. Pe-
dro, o Congresso de Ortopedia e Traumatologia 
do Estado de São Paulo terá aulas simultâneas

Neste ano, o tradicional Congresso de Ortopedia 
e Traumatologia do Estado de São Paulo – COTESP, 
terá uma programação diferenciada promovendo 
o debate de questões importantes relacionadas a 
Ortopedia e a Traumatologia. Segundo o presiden-
te do COTESP, Sérgio Rocha Piedade, é importan-
te destacar o formato do congresso. “Com salas 
acontecendo simultaneamente, o congressista 
poderá escolher assistir temas de atualização ou 
debates, na mesa intitulada ‘Dr. House’, que trará 
debates sobre os principais temas das subespe-
cialidades”, explica.

Além das aulas simultâneas, a programação do 
COTESP terá conferências internacionais, aulas 
com as “Referências da Ortopedia Paulista”, apre-
sentação de Temas Livres e o tradicional Fórum 
de Defesa Profissional. “A programação foi total-
mente elaborada pensando no melhor formato 
de atualização científica dos ortopedistas. Será 

São Paulo
 �COTESP 2022 acontece em Campinas com programação simultânea

possível transitar pelos diversos temas da especia-
lidade”, acrescenta Sérgio Piedade.

Outra preocupação da SBOT-SP é com a for-
mação do residente. “Isto posto, serão realizadas 
atividades de educação continuada relacionadas à 
residência médica em Ortopedia e Traumatologia 
com aulas teóricas e práticas. Aliadas às ativida-
des do congresso, a programação voltada aos re-
sidentes visa o aperfeiçoamento da sua formação 
acadêmica e atualização profissional”, acrescenta 
o presidente do COTESP 2022.

Convidados Internacionais
O COTESP 2022 também já tem dois convida-

dos internacionais confirmados. São eles os espe-
cialistas Philippe Neyret e Nicola Mafulli, referên-
cias mundiais na Ortopedia e Traumatologia do 
Esporte.

Acompanhe o site do COTESP para ficar por den-
tro da programação científica e as novidades que 
estão por vir! Acesse: https://www.cotesp.org.br/.
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